
 
 

 
 
 

Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 
 
 
 
 

Kontakty na pracovníkov, ktorí zodpovedajú a spravujú registratúrne 
stredisko a archív osobných spisov zamestnancov a študentov podľa 
jednotlivých fakúlt. 
 
 
 
 
Stavebná fakulta 

Registratúrne stredisko 

Zodpovedná osoba : Mgr. Jana Hudecová, tel.: 041/5135501,  
e –mail: fstav-sekrdek@uniza.sk 

Archív osobných spisov zamestnancov 

Zodpovedná osoba: Antónia Šulavíková, tel.: 041/5135509,  
e-mail: antonia.sulavikova@uniza.sk 
(v archíve fakulty sa nachádzajú spisy od vzniku SvF v r. 1991, osobné spisy  
do roku 1990 sa nachádzajú v Archíve Žilinskej univerzity –  
Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk) 

Archív osobných spisov študentov 

Zodpovedné osoby pre študentov I. a II. stupňa denného a ext. štúdia: 
Mgr. Mariana Hírešová, tel.: 041/5135512, e-mail: mariana.hiresova@uniza.sk 

Monika Ilovská, tel.: 041/5135512, e-mail: monika.ilovska@uniza.sk. 

Zodpovedná osoba pre študentov III. stupňa denného a  externého štúdia: 

Ing. Andrea Husáriková, tel.: 041/5135549, e-mail: andrea.husarikova@uniza.sk 
(v archíve fakulty sa nachádzajú osobné spisy študentov z r. 1957 – 1960 Praha, 
externí študenti z r. 1965 – 1974, denní aj externí študenti 1983 – 1999) 

 
Strojnícka fakulta 

Registratúrne stredisko 
Zodpovedná osoba: Mgr. Renáta Janovčíková, tel.: 041/5132518, 
 e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk 

Archív osobných spisov zamestnancov 
Zodpovedná osoba: Mgr. Renáta Janovčíková, tel.: 041/5132518, e-mail: 
renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk 

(v archíve fakulty sa nachádzajú spisy od 1.9.1992. 
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Od r. 1962 – 1992 osobné spisy zamestnancov sa nachádzajú v Archíve Žilinskej 
univerzity –  
Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk) 

Archív osobných spisov študentov I. až III. stupňa 
Zodpovedné  osoby: Daniela Ťažká, tel.: 041/5132507,  
e-mail: daniela.tazka@fstroj.uniza.sk 
Ing. Bc. Zuzana Gerliciová, tel.: 041/5132508,  
e-mail: zuzana.gerliciova@fstroj.uniza.sk 
Viera Muntágová, tel.: 041/5132510, e-mail: viera.muntagova@fstroj.uniza.sk 

(v archíve fakulty sa nachádzajú osobné spisy študentov od r. 1962) 
 

Fakulta humanitných vied 

Registratúrne stredisko 
Zodpovedná osoba : Ing. Zuzana Šimková, tel.: 041/5136101,  
e-mail: zuzana.simkova@fhv.uniza.sk 

Archív osobných spisov zamestnancov 
Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, tel.: 041/5136110,  
e-mail: zuzana.tvrda@fhv.uniza.sk 
(v archíve fakulty sa nachádzajú spisy od r. 1998 – vznik Fakulty prírodných vied,  

osobné spisy do r. 1998 sa nachádzajú v Archíve Žilinskej univerzity –  
Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk) 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk 

Archív osobných spisov študentov I. až III. stupňa 
Zodpovedné osoby:  
Viera Habrunová, tel.: 041/5136112, e-mail: viera.habrunova@fhv.uniza.sk  
Mgr. Eva Trúchla, tel.: 041/5136107, e-mail: eva.truchla@fhv.uniza.sk  
 (v archíve fakulty sa nachádzajú osobné spisy študentov od r. 2004) 
 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

Registratúrne stredisko 
Zodpovedná osoba : Katarína Zavadzanová, tel.: 041/5136601,  
e-mail: katarina.zavadzanova@fbi.uniza.sk 

Archív osobných spisov zamestnancov 
Zodpovedná osoba: Bc. Anna Kováčová, tel.: 041/5136611,  
e-mail: anna.kovacova@fbi.uniza.sk 
(v archíve fakulty sa nachádzajú spisy od r. 2001, osobné spisy do r. 2000 odovzdala 
Technická ochrana a obnova železníc – riaditeľstvo  ako nástupnícka organizácia po 
zrušenom  Železničnom  vojsku Vojenskému archívu v Trnave, Univerzitné námestie 
č. 1.) 
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Archív osobných spisov študentov I. až III. stupňa 
Zodpovedné osoby: Mgr. Andrea Lacová, tel.: 041/5136605, 
 e-mail: andrea.lacova@fbi.uniza.sk 
 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Archív osobných spisov zamestnancov 
Zodpovedná osoba: Ing. Miriam Paľová, tel.: 041/5133057, e-mail: 
miriam.palova@fpedas.uniza.sk 

(v archíve fakulty sa nachádzajú spisy od r. 1991,  
osobné spisy do r. 1991 sa nachádzajú v Archíve Žilinskej univerzity –  
Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk) 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk 

 Archív osobných spisov študentov 
Zodpovedné  osoby: 
Bc. Mária Ďurišová, tel.: 041/5133053,  e-mail: maria.durisova@fpedas.uniza.sk 
Bc. Katarína Srogoňová, tel.: 041/5133054,  
e-mail: katarina.srogonova@fpedas.uniza.sk 

Bc. Mária Mácová, tel.: 041/5133055, e-mail: maria.macova@fpedas.uniza.sk 
Ing. Dagmara Brosová, tel.: 041/5133056, e-mail: dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk 
(v archíve sa nachádzajú materiály absolventov od r. 1976, evidencia 
neukončeného štúdia od r. 1964) 
 
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Archív osobných spisov zamestnancov 
Zodpovedná osoba:  Mgr. Darina Loncová, tel.: 041/5132054,  
e-mail: darina.loncova@feit.uniza.sk 
(v archíve fakulty sa nachádzajú personálne náležitosti od r. 1992,  

osobné spisy do r. 1992 sa nachádzajú v Archíve Žilinskej univerzity –  
Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk) 

Archív osobných spisov študentov 
Zodpovedné osoby:  
Bc. Emília Pekárová, tel.: 041/5132063,  
e-mail:  emilia.pekarova@ feit.uniza.sk   
Bc. Viera Beláková, tel.: 041/5132064,  
e-mail:  viera.belakova@ feit.uniza.sk  
(v archíve sa nachádzajú  študijné náležitosti od r. 1960) 
 
Fakulta riadenia a informatiky 

Archív osobných spisov zamestnancov 
Zodpovedná osoba: Zuzana Dubničková, t. č. materská dovolenka, tel.: 041/5134058, 
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 e-mail: zuzana.dubnickova@fri.uniza.sk, 
zastupuje Bc. Renáta Tavačová,  
tel.: 041/5134058, e-mail: renata.tavacova@fri.uniza.sk 
(v archíve fakulty sa nachádzajú spisy od r. 1991, do r. 1991 sa nachádzajú v Archíve 
Žilinskej univerzity –  
Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk) 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk 

Archív osobných spisov študentov I. a II. stupňa 
Zodpovedné  osoby: 
Mgr. Mária Sičová, tel.: 041/5134073, e-mail: maria.sicova@fri.uniza.sk  
Mgr. Renáta Nováková, tel.: 041/5134074, e-mail: renata.novakova@fri.uniza.sk 

Archív osobných spisov študentov III. stupňa (referát pre doktorandské štúdium a 
kariérny rast) 
Zodpovedná osoba: Ing. Dana Kršáková, tel.: 041/5134059, 
 e-mail: dana.krsakova@fri.uniza.sk 
 
Celouniverzitný študijný program „Stráž prírody“ 

Registratúrne stredisko a archívne fondy 
Zodpovedná osoba : Bc. Jana Závodská, tel.: 041/5135040,  
e-mail: jana.zavodska@uniza.sk 
(v archíve sa nachádzajú študijné náležitosti a dokumentácie o štúdiu od r. 2006) 
 

Rektorát Žilinskej univerzity 
Osobné spisy zamestnancov sa nachádzajú v Archíve Žilinskej univerzity –  

Zodpovedné osoby: Ing. Jana Šašinková, tel. 041/5135218, 
 e-mail: jana.sasinkova@uniza.sk 
Mgr. Alexandra Glosová, tel.: 041/513 5239 
e-mail: alexandra.glosova@uniza.sk 

V archíve Rektorátu UNIZA sa nachádzajú osobné spisy zamestnancov rektorátu 
a jednotlivých súčasti UNIZA: 

Zodpovedné osoby za správu týchto osobných spisov  sú: 

Ing. Viera Obrová, tel.:  041/5135117, e-mail: viera.obrova@uniza.sk 
Ing. Petra Mazúrová, tel.: 041/5135116, e-mail: petra.mazurova@uniza.sk 
t. č. rodičovská dovolenka, zastupuje Bc. Iveta Nociarová, tel.: 041/5135116,  
e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk 

Ing. Janka Decká, tel.: 041/5135118, e-mail: janka.decka@uniza.sk 
Mgr. Lenka Buchová, tel.: 041/5139350, e-mail: lenka.buchova@uniza.sk 

Ing. Viera Obrová spravuje osobné spisy týchto útvarov UNIZA: 

- UZ Hliny V + Detašované pracovisko LM 
- Stravovacie zariadenie 

- Ústav telesnej výchovy 
- Odbor hospodárskej správy - OSaÚB – údržba 
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- RKR 

- Odbor prípravy a realizácie projektov 
- Projektové oddelenie 

- Investičné oddelenie 

Ing. Petra Mazúrová, t. č. rodičovská dovolenka, zastupuje Bc. Iveta Nociarová 

spravuje osobné spisy týchto útvarov UNIZA: 

- Univerzitné stredisko Zuberec 
- Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania 

- EDIS - vydavateľské centrum ŽU  
- CETRA – Ústav dopravy 

- Ústav celoživotného vzdelávania 
- Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl 
- Odbor hospodárskej správy -  OSaÚB – upratovačky + oddelenie energetiky 
- Oddelenie personálnej a sociálnej práce  

- Oddelenie pre informačné systémy 
- Organizačno-správne oddelenie 

Ing. Janka Decká spravuje osobné spisy týchto útvarov UNIZA: 

- Kancelária rektora 
- Právne oddelenie 

- Oddelenie pre vzdelávanie 
- Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum 
- Univerzitná knižnica 

- Ústav konkurencieschopnosti a inovácií 
- Kancelária kvestorky 

- Oddelenie mzdového účtovníctva 
- Odbor hospodárskej správy,  oddelenie autodopravy + OSaÚB  vrátane vrátnikov 

- Oddelenie pre verejné obstarávanie 
- UZ Veľký Diel  
- Rektor, prorektori a dekani 

Mgr. Lenka Buchová spravuje osobné spisy týchto útvarov UNIZA:  
- Výskumné centrum 
- Univerzitný vedecký park 
- Centrum IKT 
- VUVB 
- EO 
- OKaVA 
- OOMVP-ERAdiate+ 
- OpMVaM 
- OVaV. 

 


